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7. Acció social Acció social 7. 

ACAMBI − Associació de 
Càncer de Mama de Bilbao

ADEMGI − Associació 
d’Esclerosi Múltiple de 
Guipúscoa

AECC − Associació Espanyola 
Contra el Càncer

ASONEVUS – Associació 
Espanyola de Nevus Gegant 
Congènit

ASPANAFOHA − Associació de 
pares de nens amb Càncer 
d’Àlaba

ASPANOGI − Associació de 
Pares de Nens Oncològics de 
Guipúscoa

ASVIDIA − Associació de 
Diabètics de Biscaia

BENE − Associació d’Afectats 
i Familiars per Malalties 
Neurològiques de Biscaia

COCEMFE − Confederació 
Espanyola de Persones amb 
Discapacitat Física i Orgànica

CRIS Contra el Càncer EM Euskadi − Fundació Basca 
Esclerosi Múltiple Eugenia Epalza

EUSKAL GORRAK − Federació 
Basca d’Associació de 
Persones Sordes

FEDE − Federació Espanyola  
de Diabetis

FEKOOR − Federació 
Coordinadora de Persones 
amb Discapacitat Física i 
Orgànica de Biscaia

FEGEREC − Federació Gallega 
de Malalties Rares i Cròniques

Fundació Síndrome de West ONCE EUSKADI - Corporació 
sense ànim de lucre que té 
com a missió la millora de la 
qualitat de vida de les persones 
cegues i amb discapacitat 
visual

WOP – Walk On Project

Algunes de les associacions amb les quals col·laborem:Col·laboració amb persones amb  
capacitats diferents o amb malaltia

A EROSKI, conscients dels reptes diaris que han 
d’afrontar les persones amb capacitats dife-
rents o amb necessitats especials derivades 

d’una malaltia, col·laborem estretament amb les orga-
nitzacions que les representen i treballen per millorar el 
seu benestar i la seva qualitat de vida.

FORUM SPORT amb l’esport inclusiu

Gràcies a la participació de més de 3.600 persones a 
la catorzena edició de la Kosta Trail, FORUM SPORT, Salo-
mon i Laboral Kutxa han donat 11.000 € a la GaituzSport 
Fundazioa, que treballa amb l’objectiu de construir una 
societat inclusiva i respectuosa amb la diversitat i impul-
sar la pràctica de l’activitat física i de l’esport entre les 
persones amb discapacitat i sense, en igualtat de condi-
cions i millorant la seva qualitat de vida.

Lluita contra el càncer 

Un any més, EROSKI ha participat en diverses Curses de la 
Dona organitzades a Espanya per l’Associació Espanyo-
la Contra el Càncer (AECC) i ha estat present en ciutats 
com la Corunya, amb un estand per sensibilitzar sobre 
la malaltia i recaptar fons per contribuir a la lluita contra 
el càncer de mama. A més, com cada any, hem col·la-
borat amb l’AECC per sensibilitzar la població sobre el 
càncer de pell, que també ha estat present a la fira de 
producte local organitzada a Bilbao amb motiu del 
nostre 50è aniversari. El 2019 també vam col·laborar 
amb les associacions locals de lluita contra el càncer 
de mama i ginecològic en la celebració del Dia del Soci 
de la cooperativa a Bilbao i Sant Sebastià.

A més, VEGALSA-EROSKI ha organitzat una campanya de 
recaptació de fons entre els nostres clients, que, sumada 
a l’aportació de VEGALSA-EROSKI, ha permès donar més 
de 20.000 € a CRIS Contra el Càncer per desenvolupar no-
ves teràpies contra el medul·loblastoma.

CAPRABO lluita contra l’Alzheimer

CAPRABO col·labora amb el projecte PENSA, orientat a 
analitzar si és possible frenar el declivi cognitiu en esta-
dis previs a l’aparició de la demència, i que combina un 
programa d’intervenció en els hàbits de vida i la ingesta 
d’un preparat alimentari. Es tracta d’una iniciativa con-
junta de l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdi-
ques (IMIM) i del Barcelonaβeta Brain Research Center 
(BBRC), centre de recerca de la Fundació Pasqual Mara-
gall, amb la qual CAPRABO col·labora des de fa 6 anys. 


